100 JAAR KNBV

Eeuwfeest voor vakvereniging bos
Marleen van den Ham

De Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging (KNBV) bestaat dit jaar 100 jaar.
De ruim 500 leden van de vereniging zijn mensen met een opleiding en/of functie
in deze vakgebieden, maar ook eigenaren van bossen en natuurterreinen.
Van oudsher zijn er dan ook nauwe banden tussen de KNBV en leden van de Federatie
Particulier Grondbezit (FPG). In dit jubileumjaar vinden er tal van activiteiten plaats.
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ele actieve particuliere bos- en
landgoedeigenaren zijn lid van
zowel de FPG als de KNBV en
diversen van hen hebben functies bekleed in het KNBV-bestuur en de
KNBV-commissies. Ook is de bosbouwvereniging voor allerlei activiteiten vaak
te gast bij particuliere eigenaren. Maar
voor wie de KNBV nog niet (zo goed)
kent, stellen we haar graag even voor.
Kennismaken met een 100-jarige
De KNBV wil als vakvereniging voor
bosbouw (bos, natuur en landschap) in
Nederland de bosbouw in al zijn facetten bevorderen. Dat doet zij met het
oog op verschillende functies die het
bos kan vervullen, zoals houtproductie,
natuurbescherming, recreatie, milieu,
en landschappelijk decor. Het primaire
aandachtsgebied van de KNBV bestaat
uit bos, bomen en bosschages. Het gaat
daarbij om zowel het (biologisch) duurzaam functioneren van deze objecten,
als om de maatschappelijke functies die
ze vervullen. Dit betekent ook dat het
bos steeds in relatie tot zijn fysieke en
maatschappelijke omgeving moet worden bezien.
De missie van de KNBV luidt: het leveren van een bijdrage aan de sociaalmaatschappelijke, ecologische en
economische duurzaamheid van bos en
bosbeheer in Nederland, gezien in een
brede maatschappelijke context.
De actieve vereniging organiseert jaarrond diverse activiteiten, waaronder
studiedagen, symposia en excursies in
binnen- en buitenland. Allerlei vakgebieden binnen de bosbouw komen
daarbij aan bod, zoals de laatste stand
van zaken in beleid, beheer, onderzoek
en onderwijs. Van de thema’s die dan
worden behandeld, hebben er vele
raakvlakken met de uitdagingen in het
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particuliere bezit. Daarbij kunt u denken aan houtproductie, recreatie, aansprakelijkheid, flora en fauna,
klimaatverandering, natuurlijke verjonging, speelbos, Ruimtelijke Ordening,
bosuitbreiding, bosgeschiedenis,
(nieuwe) landgoederen, Pro Silva, natuurbeheer, wildbeheer, begrazing,
ziekten en plagen. Daarnaast bekijken
de leden natuurlijk elk jaar vele praktijkvoorbeelden van allerlei soorten
bosbeheerders.
Leden van de KNBV ontvangen 10 x
per jaar het Vakblad Natuur Bos Landschap. Ook geeft de vereniging informatie aan leden en belangstellenden via
de website www.knbv.nl. Speciaal voor
het grote publiek is daarnaast de jubileumwebsite www.langlevehetbos.nl ge-

creëerd. Op deze website worden diverse wetenswaardigheden over bossen
en bosbouw in Nederland vermeld.
Ook publieksgericht is de communicatie via ‘social media’ als Hyves
(www.langlevehetbos.hyves.nl) en Twitter (http://twitter.com/langlevehetbos).
Jubileumprogramma
Het 100-jarig bestaan van de KNBV zal
groots worden gevierd. Uiteraard gebeurt dat met diverse jubileumactiviteiten voor leden, maar de KNBV wil
(zeker in het jubileumjaar) de hele samenleving laten meegenieten van de
grote waarde van het Nederlandse bos.
Het motto is dan ook: Lang Leve het
Bos! Bij de organisatie van jubileumactiviteiten ontmoet de KNBV een warm
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Bosplantdag
Op 30 oktober vindt op de voormalige
vliegbasis Soesterberg een grote Bosplantdag plaats, met medewerking van
het ministerie van Defensie, voormalig
beheerder van de vliegbasis, de provincie Utrecht als interim beheerder en het
Utrechts Landschap als toekomstig beheerder. Iedereen met de achternaam
‘Bos’ of ‘Bosch’ is van harte uitgenodigd
om onder deskundige begeleiding van
KNBV-leden een boom te planten en zo
een nieuw bos te realiseren. Lezers van
De Landeigenaar die zelf deze mooie
achternaam dragen, kunnen zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen aan:
bosplantdag@langlevehetbos.nl. Kent u
iemand die zo heet? Geef het door!
Postzegels
Ter ere van het 100-jarig jubileum van
de KNBV en de publiekscampagne
‘Lang leve het bos’ geeft TNT post speciale postzegels uit die passen bij het
jubileumthema. Het zal gaan om een
vel van 10 normale postzegels. De zegels zijn speciaal voor de KNBV ontworpen en vormen een echt
collectoritem. Maar natuurlijk zijn ze
ook gewoon als postzegel te gebruiken.

Op 17 augustus liggen de postzegels
overal in Nederland in de winkel en op
het postkantoor. Op die dag zal ook
een officiële overhandiging plaatsvinden, die gecombineerd wordt met een
toepasselijke activiteit.
Bostentoonstelling
Samen met Wageningen Universiteit
wordt gewerkt aan een bossententoonstelling. Deze zal van 1 oktober tot en
met 31 december te zien zijn in de Forumbibliotheek van de WUR. Uiteenlopende informatie over bos en
bosbeheer in alle facetten en in verschillende tijdvakken, wordt samengebracht in deze prachtige
tentoonstelling.
Toekomst
De KNBV maakt van dit jubileum een
groot feest, voor leden en voor alle Nederlanders. Maar daar houdt het niet
mee op. Deze 100-jarige is nog heel fit
en zit vol plannen voor de toekomst.
Het bos is immers een zeer geliefd,
multifunctioneel object. Het bos is het
waard om vakkundig beheerd te worden en uitermate geschikt om voluit
van te genieten!
!
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Nationale Bosbouw Quiz
Op 28 mei organiseert de commissie
Studiekring de Nationale Bosbouw
Quiz. Teams van maximaal 5 personen
zullen vragen beantwoorden over bos,
bomen, bosbeheer, bosbeleid, onderzoek, onderwijs, bosflora en -fauna,
hout en houtmeten, bosgebieden in Nederland, bosgeschiedenis, de rijke historie van de Bosbouwvereniging en
Studiekring. Wordt wellicht een Landeigenaar-team winnaar van deze wedstrijd? Aanmelden kan via de website
nbq.knbv.nl.

Zomerwandelingen
Net voor het begin van de zomer, op
20 juni, organiseert de KNBV een serie
zomerwandelingen met ‘burgers en bobo’s’. Op diverse locaties zullen wandelingen plaatsvinden voor alle
geïnteresseerde Nederlanders (en misschien zelfs met beroemde Nederlanders). Daarbij wordt de professional
achter het bosbeheer zichtbaar gemaakt. De wandelingen vinden plaats
bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen, maar
uiteraard ook bij diverse particuliere eigenaren. Zo zullen onder meer wandelingen worden georganiseerd op
Landgoed De Utrecht en op Landgoed
Twickel.
De KNBV werkt in de voorbereiding
van deze wandelingen intensief samen
met leden van de Federatie Particulier
Grondbezit. De zomerwandelingen vormen een mooie gelegenheid om aan
een breed publiek te vertellen hoe
waardevol het bos is en welk vakmanschap het vergt om het bos zo mooi en
zo multifunctioneel te houden.
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Welkom
Als lezer van De Landeigenaar bent u uiteraard van
harte welkom op de KNBV-jubileumactiviteiten. De
volledige agenda is te vinden op www.langlevehetbos.nl. Op www.knbv.nl vindt u meer informatie over
de vereniging. Wilt u meehelpen in de organisatie
van een jubileumactiviteit of uw landgoed beschikbaar stellen voor een activiteit? Bezoek dan de website en meld u aan. Daar vindt u ook de
telefoonnummers van de organisatoren van de activiteiten. U mag natuurlijk ook bellen of e-mailen met
het secretariaat van de KNBV: 070-3688222 of
danielle@debeek-admin.nl . Overweegt u lid te worden van de KNBV? Kom eens een kijkje nemen en
ervaar de waarde van ‘kennis en kennissen’.

Bos, natuur en landschap
zijn onze zorg
Bosbouw is ons vak
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welkom bij particuliere bos- en landgoedeigenaren. Zo is de vereniging op
16 april voor haar ALV te gast op Landgoed Eijckenstein van Baron Van Boetzelaer in Bilthoven. De voorzitter van
de FPG-commissie Landgoederen, dhr.
J. Wytema, verzorgt die dag een inleiding over ‘Verleden, heden en toekomst
van particuliere landgoederen’, waarna
de heren Baron Van Boetzelaer sr. en jr.
de aanwezigen mee zullen nemen in de
geschiedenis van hun landgoedbezit en
hun visie op de toekomst.
Hieronder volgt een greep uit de speciale jubileumactiviteiten.

